Prijslijst

Body & Beauty Care Daniëlle
Dorpsstraat 60A
2421 BB Nieuwkoop

Telefoonnummer: 0172 579 575
www.bbcd.nl
www.facebook.com/danielle.bbcd
Behandeling volgens afspraak
Let op onze annuleringsvoorwaarden achterin de prijslijst
Prijzen zijn geldig vanaf januari 2018
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Beautybehandelingen: huidverzorging van
Alcina
Express Treatment
(voor zowel dames als heren)
Korte, intensieve behandeling voor liftend,
hydraterend of direct mooi effect.

Instituut behandelingen: huidverbetering
hannah
30-35
minuten

€ 40,50

Basic treatment
Huidanalyse, basisreiniging, epileren, scrub,
verwijderen onzuiverheden, op de huid afgestemd
masker, oogmasker en verzorgingsproducten.

60 minuten

€ 69,00

Classic treatment
Huidanalyse, basisreiniging, epileren, scrub, dieptereiniging, verwijderen onzuiverheden, een heerlijke
ontspannende massage van gezicht, hals en decolleté
gevolgd door op de huid afgestemd masker,
oogmasker en verzorgingsproducten.
Classic Intensive treatment
Huidanalyse, basisreiniging, epileren, scrub, dieptereiniging, verwijderen onzuiverheden, een heerlijke
uitgebreide ontspannende massage van
gezicht, hals en decolleté inclusief ampul met
geconcentreerde werkstoffen, gevolgd door op de
huid afgestemd masker, oogmasker en verzorgingsproducten.
Jeugdbehandeling
Reiniging, diepte reiniging, verwijderen van
comedonen en puistjes en een masker.

75 minuten

90 minuten

45 minuten

hannah meet&treat, let’s try hannah!
Trakteer jouw huid op een korte introductie. Ontdek de
geuren, structuren, resultaten en behandelmethode van
hannah. Maak kennis met de mogelijkheden in
huidverbetering van jouw huid, passend bij jouw
persoonlijke wensen.

45 minuten

€ 50,00

60 minuten

€ 69,50

€ 75,00

hannah xpress, the hour of power!
De vijf huidverbeterende stappen van het hannah
systeem staan centraal. Op maat afgestemd door de
huidcoach op jouw persoonlijke huidconditie.

90 minuten

€ 96,00

€ 81,00

hannah xperience, the total package!
Maar liefst anderhalf uur wordt jouw huid onder
handen genomen en de vijf stappen: reinigen, peelen,
stimuleren, herstellen en beschermen komen aan bod.
De producten zijn op jouw persoon afgestemd.
Geniet ook van de ontspannende gezichtsmassage.
hannah glycolzuur peeling
Er wordt met natuurlijke fruitzuren gezorgd voor het
intens reinigen van je huid én voor meer opname van
werkzame stoffen. De huid wordt iets dunner gemaakt,
waardoor oppervlakkige rimpeltjes en (acne)littekens
vervagen, pigmentvlekken verminderen en de huid
steviger en zichtbaar gladder is.

90 minuten

€ 98,00

€ 45,00

€ 92,50

Microdermabrasie MedCos MicroSkinPolish (MSP)
SparklingTreatment

75 minuten

€ 95,50
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MedCos IPL behandelingen:

Meta Therapy van Dermatude
Gezichtsbehandeling

€ 130,00

Hals/Decolleté-behandeling

€ 89,00

Eén zone behandeling

€ 79,00

Gezichts + Hals/Decolleté-behandeling

€ 187,00

Gezichtsbehandeling + Rimpelbehandeling

€ 160,00

Gezichts + Hals/Decolleté + Rimpelbehandeling

€ 217,00

Huidverjonging
Gelaat

€ 119,00

Hals
Decolleté

€ 79,00
€ 79,00

Acne
Gelaat

€ 79,00

Wangen (incl. jukbeenlijn)

€ 59,00

Nek / Hals

€ 119,00

Schouders / Rug

€ 119,00

Rug uitgebreid
Couperose

€ 159,00

Gelaat

€ 119,00

Wangen (incl. jukbeenlijn)

€ 59,00

Neus

€ 39,00

Spider Naevi
Gelaat

€ 99,00

Lichaam / ledematen

€ 129,00

MedCos IPL
Ontharen gezicht (per zone)
Wenkbrauwen tussenstuk

€ 29,00

Kaaklijn (incl. bakkebaarden)

€ 59,00

Wangen (incl. jukbeenlijn)

€ 59,00

Bovenlip
Kin
Hals
Gehele gezicht (excl. oorschelpen en hals)

€ 29,00
€ 39,00
€ 59,00
€ 119,00
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Medcos IPL ontharen lichaam

Manicure

Nek
Schouders
Oksels
Rug (tot taille)
Borsten vrouw (incl. tepelhof)

€ 59,00
€ 119,00
€ 59,00
€ 189,00
€ 79,00

Manicure behandeling
Mini-manicure behandeling
Manicure behandeling met hand paraffinebad
Nagels lakken

Borst man
Buik vrouw
Buik man
Bikinilijn klein
Bikinilijn middel
Bikinilijn volledig (incl. schaamstreek)
Billen
Bilnaad
Schaamstreek man
Schaamstreek man volledig (incl. balzak)

€ 119,00
€ 99,00
€ 99,00
€ 79,00
€ 89,00
€ 99,00
€ 139,00
€ 79,00
€ 98,00
€ 149,00

Gel lak

Ontharen ledematen
Bovenarmen
Onderarmen
Armen volledig
Handen (incl. vingers)
Vingers
Bovenbenen
Onderbenen (incl. knie)

€ 119,00
€ 119,00
€ 219,00
€ 59,00
€ 39,00
€ 219,00
€ 159,00

Benen volledig
Voeten (incl. tenen)

€ 299,00
€ 99,00

Tenen

€ 39,00

Wordt aangebracht als lak, met glans en hardheid van
kunstnagels). Tot in perfectie verzorgde nagels in de
diverse modekleuren of French. Kan ook op
schimmelnagels of diabetische voet, omdat het
gebruikte product Smalto Gel, zuurstofdoorlatend is.
Voor de teennagels (gemiddelde houdbaarheid van 5
tot 6 weken)
Uni-kleur
French
Verwijderen Shellac
Nagels vijlen
Nagelriem verzorging
Handcreme

€ 31,50
€ 14,00
€ 43,00
€ 14,00

€ 32,50
€ 33,95
€ 8,50

Pedicure
Esthetische pedicure basisbehandeling
Ontsmetten, knippen en frezen van de nagels. Het
verzorgen van de nagelriemen/walletjes, eelt
verwijderen en een afsluitende voetencrème.

€ 43,50

Supplement: teennagels lakken

€ 14,00
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Medische Pedicure behandeling
Medische behandeling:
De voeten worden ontsmet, de nagels geknipt en met de
frees netjes afgewerkt, nagelriemen en nagelwalletjes
worden verzorgd. Vervolgens gaan we verder met het
behandelen van ingegroeide nagels, likdoorns,
schimmelnagels, eelt, kloven en hamertenen. Om af te
sluiten met een verzorgende voetencrème.
Behandeling van ingegroeide nagels, likdoorns,
schimmelnagels eelt of kloven.
Controle van ingegroeide nagels, likdoorns,
schimmelnagels, eelt of kloven.

€ 45,00

€ 29,50
€ 21,50

Deelbehandelingen

Massages
Sportmassage
Standaard
Standaard
Algeheel
Massages gespecialiseerd
Orang Malu Massage
Lomi lomi Massage
Hammam massage
Massage arrangement Hawaï
Shiatsu
Hot Stone Massage
Hot Stone Sport Massage
Orang Malu Massage
Amma-massage

Verven wimpers of wenkbrauwen

€ 20,50

Verven wimpers en wenkbrauwen

€ 24,95

Epileren

€ 19,95

Afslankmassage
Afslank massage
Afslank massage in kuur vorm, 10 behandelingen

Modelleren
Refectocil browstyling(kleuren en stylen van de
wenkbrauwen)

€ 25,50

Massage voor (aanstaande) moeders

Harsen bovenlip of kin
Harsen bovenlip en kin
Harsen bikinilijn of oksels

€ 19,50
€ 24,75
€ 25,75

Zwangerschapmassage
€ 31,00

30 minuten
45 minuten
60 minuten

€ 37,00
€ 51,50
€ 69,95

90 minuten
60 minuten
75 minuten
80 minuten
60 minuten
60 minuten
60 minuten
60 minuten
60 minuten

€ 94,75
€ 69,95
€ 85,50
€ 97,00
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95
€ 51,50
€ 436,00

55 minuten

€ 53,50
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Visagie en bruidsmake-up

Beauty arrangementen

Make-up supplement (na behandeling make-up
aanbrengen)
Complete make-up
Bruidsmake-up incl. ampul

€ 22,25

Hydrolifting, manicure en bruidsmake-up

€ 146,50

€ 35,00
€ 47,50

1001 nacht, de luxe hammam arrangement
Hawaïaans wellness arrangement

90 minuten
90 minuten

€ 89,95
€ 89,95

Hotstone arrangement
Luxe wellness “van top tot teen”
VIP wellness duo arrangement
Romantisch arrangement

90 minuten
90 minuten
180 minuten
90 minuten

€ 89,95
€ 89,95
€ 285,00
€ 89,95
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Annuleringsvoorwaarden
Arbeidsloon is de hoogste kostenpost in een bedrijf als het onze. Het is daarom ook, dat wij je de helft van het verschuldigde
tarief in rekening brengen, indien je jouw afspraak niet binnen twee werkdagen voor aanvang persoonlijk
(telefonisch of in de winkel) afzegt. Indien je binnen één werkdag voor aanvang afzegt, zijn wij zelfs genoodzaakt om het
volledige bedrag in rekening te brengen. Binnen deze termijn krijgen wij de vervallen afspraken niet meer ingevuld.
Indien je binnen de gestelde tijd telefonisch een voicemail inspreekt en jouw naam, telefoonnummer en tijd en datum van de
afspraak doorgeeft, dan zullen wij contact met je opnemen.
Annulering via e-mail is niet toegestaan, want dit kunnen wij niet tijdig verwerken.
Onze werkdagen zijn van maandag tot en met zaterdag.
Deze prijslijst is een uitgave van:
Body & Beauty Care Daniëlle
Dorpsstraat 60A
2421 BB Nieuwkoop
Tel. 0172 579 575
Meer informatie over de behandelingen in deze prijslijst vindt u ook op de website:
www.bbcd.nl
Genoemde prijzen zijn geldig tot een nieuwe prijslijst beschikbaar is.
Body & Beauty Care Daniëlle behoudt zich het recht voor, zonder overleg, tussentijdse prijswijzigingen door te voeren
Prijzen onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten.
© januari 2019

